
На основу члана 4. став 4. Закона о ловству ("Службени гласник РС", бр. 39/93, 

44/93- исправка, 60/93- исправка и 101/05- др.закон), 

              Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

О ЛОВОСТАЈУ ДИВЉАЧИ 

("Службени гласник РС", бр. 55/06 од 28.06.2006.) 

 

Члан 1. 

Забраном лова у одрененом периоду – ловостајем заштићују се следеће врсте 
сисара и птица : 

1) С и с а р и 

1. јелен европски (Цервус елапхус Л.), у периоду од 15. фебруара до 31. јула 

мужјак-јелен и младунче - теле, у периоду од 1 фебруара до 15. августа женка - кошута; 

2. јелен лопатар (Цервус дама Л.), у периоду од 1. фебруара до 15. 

септембра мужјак - јелен, у периоду од 1. фебруара до 30. септембра женка – кошута и 

младунче - теле; 

3. јелен – белорепи (Одоцоилеус виргинианус З.), у периоду 1. фебруара до 15. 

септембра мужјак – јелен, у периоду од 1. фебруара до 30. септембра женка – кошута и 

младунче – теле; 

4. срна (Цапреолус цапреолус Л.), у периоду од 1. октобра до 15. априла мужјак – 

срндаћ, у периоду од 1. фебруара до 30. септембра женка - срна и младунче – лане; 

5. дивокоза (Рупицапра рупицапра Л.), у периоду од 1. фебруара до 31. јула 

мужјак – дивојарац, у периоду од 1. фебруара до 31. августа женка – дивокоза и младунче 

- дивојаре; 

6. муфлон (Овис мусимон Сцреб.), у периоду од 1. јануара до 30. септембра; 

7. дивља свиња (Сус сцрофа Л.), у периоду од 1. фебруара до 30. априла мужјак – 

вепар, у периоду од 1. јануара до 30. јуна женка – крмача и у периоду од 1. фебруара до 

30. јуна младунче – прасе; 

8. медвед (Урсус арцтос Л.), током целе ловне године; 

9. куна златица (Мартес мартес Л.), током целе ловне године; 

10. куна белица (Мартес фоина Ерх.), у периоду од 1. фебруара до 15. октобра, осим 

на подручју АП Војводине током целе ловне године; 

11. јазавац (Мелес мелес Л.), у периоду од 1. децембра до 31. јула, осим на 

подручју АП Војводине током целе ловне године; 

12. ондатра (Ондатра зибетхица Л.), у периоду од 1. априла до 31. августа; 

13. веверица (Сциурус вулгарис Л.), током целе ловне године осим у регистрованим 

семенским састојинама у периоду од 1. априла до 31. јула; 

14. сиви пух (Глис глис Л.), током целе ловне године, осим у регистрованим 

семенским састојинама у периоду од 1. априла до 31. јула; 

15. зец (Лепус еуропаеус Палл.), у периоду од 1. јануара до 15. октобра, у периоду 

од 15. децембра до 31. децембра дозвољен је лов искључиво хватањем живих зечева; 

16. ласица (Мустела нивалис Л.), током целе ловне године, осим на подручју 

регистрованих фазанерија (до 500 метара) у периоду од 1. фебруара до 30. априла; 

17. вук (Цанис лупус Л.), на подручју Делиблатске пешчаре и Вршачких планина 



током целе ловне године; 

18. дивља мачка (Фелис силвестрис Сцхреб.), у периоду од 1. марта до 31. јула, осим на 

подручју АП Војводине током целе ловне године; 

2) П т и ц е 

1. сива чапља (Ардеа цинареа Л.), током целе ловне године осим на подручју 

регистрованог рибњака у периоду 1. фебруара до 31. августа; 

2. дивља гуска (Ансер ансер Л.), током целе ловне године; 

3. дивља гуска лисаста (Ансер албифронс Сц.), у периоду од 15. фебруара до 30. 

септембра; 

4. дивља гуска глоговњача (Ансер фабалис Лат.), током целе ловне године, осим 

на подручју АП Војводине у периоду од 15. фебруара до 30. септембра; 

5. дивља патка глувара (Анас платирхyнцхос Л.), у периоду од 15. фебруара до 31. 

августа; 

6. дивља патка кржуља (Анас цреццеа Л.), у периоду од 15. фебруара до 31. 

августа; 

7. дивља патка риноглава (Аyтхyа ферина Л.), у периоду од 15. фебруара до 31. 

августа; 

8. дивља патка пупчаница (Анас qуерqуедула Л.), у периоду од 15. фебруара до 

31. августа; 

9. дивља патка звиждара (Анас пенелопе Л.), у периоду од 15. фебруара до 31. 

августа; 

10. јастреб кокошар (Ацципитер гентилис Л.), у периоду од 1. фебруара до 31. 

јула; 

11. лештарка (Бонаса бонасиа Л.), током целе ловне године; 

12. јаребица камењарка (Алецторис граеца Маиснер.), у периоду од 1. децембара 

до 15. октобра; 

13. пољска јаребица (Пердиx пердиx Л.), у периоду од 1. децембра до 15. октобра; 

14. препелица (Цотурниx цотурниx Л.), у периоду од 1. октобра до 31. јула; 

15. фазан (Пхасианус цолцхицус Л.), у периоду од 15. јануара до 15. октобра у 

отвореним ловиштима, осим у ловиштима у којима се фазани пуштају непосредно пред лов на 

уренене површине за изловљавање од 50 - 300 хектара у периоду од 1. марта до 15. 

октобра; 

16. лиска црна (Фулица атра Л.), у периоду од 15. фебруара до 31. августа; 

17. шумска шљука (Сцолопаx рустицола Л.), у периоду од 1. фебруара до 31. 

септембра, осим планинских подручја где је заштићена ловостајем током целе ловне 

године; 

18. бекасина (Галлинаго галлинаго Л.), у периоду од 1. фебруара до 31. септембра; 

19. дивљи голуб гривнаш (Цолумба палумбус Л.), у периоду од 15. фебруара до 31. 

јула; 

20. дивљи голуб пећинар (Цолумба ливиа Л.), током целе ловне године; 

21. дивљи голуб дупљаш (Цолумба оенас Л.), током целе ловне године; 

22. гугутка (Стрептопелиа децаоцто Л.), у периоду од 1. октобра до 31. јула, осим на 

подручју АП Косова и Метохије током целе ловне године; 

23. грлица (Стрептопелиа туртур Л.), у периоду од 1. октобра до 31. јула; 

24. сојка (Гаррулус гландариус Л.), у периоду од 15. фебруара до 31. јула; 

25. гачац (Цорвус фругилегус Л.), у периоду од 15. фебруара до 31. јула, осим на 

подручју АП Косова и Метохије током целе ловне године. 



Све врсте птица наведене у члану 4. став 2. тачка 2) Закона о ловству које нису 

наведене у тачки 2) овог члана, заштићују се забраном лова током целе ловне године. 

Члан 2 

За све врсте сисара и птица из члана 1. ове наредбе за које лов није утврнен планским 

документом газдовања ловиштем, ловостај траје током целе ловне године. 

Члан 3. 

Даном ступања на снагу ове наредбе престају да важи Наредба о ловостају дивљачи 

("Службени гласник РС", број 19/02) и Наредба о забрани лова дивљачи ради спречавања 

појаве и ширења заразне болести птица авијарне инфлуенце у Републици Србији ("Службени 

гласник РС", број 88/05). 

Члан 4. 

Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 

 

 
Број 324 - 03 - 91 / 2006 - 10 

У Београду 06. јуна 2006. 

            године. 

 

 
Министар пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, 

Горан Живков 


